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 6262,דצמבר 62         

62-022-22 
 

  0202/20/00מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות ו
 (21/6262ישיבה מספר )

 
 הלל מלכה ואהוד אלפרט , איציק שניידר  :חברי הועדה

  פרץ שורק    :משקיף
 ד עילית סקפה לנדאו"ועו דורית אשכנזי, ורנו'אלי ג : משתתפים נוספים

 
 

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם נחתם - 6262/26/9אישור פרוטוקול מיום  .2
 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו

 
  – 6266לשנת , לתקנות' היתרי אומנה לפי פרק ה .6

 
, יצרנים מהמגזר המשפחתי להארכת היתר האומנה שניתן להם 6רה בקשת אוש

 .6222 –א "התשע, במסגרת התקופה הקבועה בחוק תכנון משק החלב
 

 לזכות במכסה ללא ייצור בקשה לקבלת ארכה נוספת  .3
 

, 6220 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  7בהתאם לתקנה 
ועדת המכסות תימנע מקביעת מכסה ליצרן אם הוא הפסיק את ייצור החלב למשך 

 . שנה והיא רשאית להאריך את המועד בשנה נוספת בלבד
 

– דיון החלטה 
הוועדה בחנה את בקשת היצרן ואף שקלה להאריך מעט את המועד , בישיבה קודמת

ככל שהיה מציג לוח זמנים , נוכח כוונתו להקים רפת, זכאות במכסה ללא ייצורלמתן 
 .מפורט

לתקנות  7תקנה בהתאם לו, אין בכוונתו להקים רפת במשקולאור הודעת היצרן כי 
לשנה , ללא ייצור ,ניתן להאריך את מועד הזכאות במכסהלא , קביעת מכסות חלב

 .נוספת
עליו להודיע לוועדת ו להתקשר בהיתר שותפות או להעביר את מכסתוהיצרן רשאי 

 .ימים 32בתוך המכסות את החלטתו 
יש להבהיר ליצרן כי אנו נמצאים בהליך העברת מכסות והמועד האחרון להגשת 

 . 6/2/6266בקשות הינו ב 
 

  - המשך דיון בעניין הקצאות מכסה ליצרנים ברישום זמני .0
 

זמני לפי תקנה התקבלו החלטות בעניין המשך רישום , 9/26/62מיום , בישיבה קודמת
 .6220 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  30

להימנע מקביעת מכסתם לשנת  יצרנים קיבלו את החלטת הוועדה לפיה בכוונתה 6
 .והתקבלה החלטה בעניינם, 6266

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  – א61בקשה לקבלת אומנה חלקית לפי תקנה  .5
 –ברפת שעדיין מוטל עליה סגר  6266בקשה של יצרנים להמשך היתר אומנה לשנת 

התקבלה החלטה להמשך היתר האומנה כמבוקש באותם המשקים ובכפוף לתנאים 
 .א כאמור61הקבועים בתקנה 

 
 . 6262לשנת , עודכן ביצוע העברת מכסה שבוצעה במסגרת היתר אומנה חלקית, בנוסף

 


  עדכון והחלטה –יצרנים חדשים  .2
 

  – החלטה
לה הם  יקבלו הקצאה של מלוא המכסה, היצרנים שהודיעו כי מתחילים בייצור חלב

 .ליטרים לכל אחד 522,222 –זכאים 
עד להיקף המכסה , בהתאם לבקשתם תינתן אומנה, לגבי היצרנים המבקשים אומנה

תופחת , כי עם תחילת ייצור החלב במשקם, יובהר ליצרנים אלו. הם זכאים באומנה לו
 . 6266המכסה שהועברה לייצור באומנה בשנת 

 
 המלצה בעניין מכסה שאינה מחולקת – 6266הקצאת מכסות לשנת  .7

 
מועצת החלב המליצה לשר החקלאות שלא לשנות את היקף המכסה הארצית לשנת 

בהתאם לתקנות תכנון , 2/2/6266ביום , והקצאת המכסות תבוצע לכלל היצרנים 6266
 .6220 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)משק החלב 

 
חולקה מכסה  6262בשנת , מיליון ליטרים אך בפועל 2,531המכסה הארצית הינה 

 . מיליון ליטרים 2,522ף של בהיק
 :מיליון ליטרים לפי החלוקה להלן 31מכסה שאינה מחולקת בהיקף של קיימת 

 

  מיליון ליטרים 62 –כ  –מכסה המיועדת ליצרנים חדשים. 

  מיליון חליטרים )מיליון ליטרים  2.702 –כ  –מכסה שהופחתה בגין תת ביצוע
 .נגרעו לצמיתות

 מיליון ליטרים 3.6 –כ  –ם מכסה שהופחתה מיצרנים פורשי. 

  מיליון ליטרים 7 –כ  –מכסה פנויה. 
 

 .להמליץ לשר לקבוע כללים ביחס למכסה שאינה מחולקת מבוקש
  – החלטה

, ומי הקימו בפועל רפת וקיבלו מכסה, לגבי כל הזכאים לקבלת מכסהטבלת נתונים 
 + להתייחסות, בנוגע למכסה שאינה מחולקתהצעה כתובה תישלח לכל הנוכחים עם 

  .ביום ראשון הקרוב זה בענייןיתקיים דיון נוסף 
 

 
  חלבה קטנה קולטתלשינוי התקשרות עם יצרן המשווק למבקשה  .1

אך היצרן ששיווק לה חלב , ה כמחלבה קטנה קולטת לפני כשנההמחלבה אושר – רקע
 .המחלבה תקלוט חלב משותפות יצרניםמבוקש כי . פרש מייצור חלב

 . הבקשה מאושרת בתנאים הקבועים למחלבה קטנה קולטת – החלטה
 .תעודכן בהתאם, המחלבה הראשית הקולטת

 



 

 

 
 
 
 

 

  6266בעניין המשך זכאות במכסה לשנת  ההחלט .9
 

 .6262היצרן הפסיק את ייצור החלב בחודש ינואר  –רקע 
 6220 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  7בהתאם לתקנה 

 .רשאית להימנע מקביעת מכסה ליצרן הוועדה
או לפרוש מייצור ,  פנות בבקשה להארכת הזכות במכסה בשנה נוספתהיצרן רשאי ל

 .חלב
 

  – החלטה
יש להודיע ליצרן את האפשרויות העומדות . אין מקום להקצות מכסה ליצרן, בשלב זה

 32בל את עמדתו בתוך או פרישה מייצור חלב ולק/בפניו בשמירת הזכאות במכסה ו
 .ימים

 
  –פירוק שותפות דחיית מועד בקשה ל .22

 
–  החלטה

 .בהסכמת הצדדים, 32/3/66מקבלים הבקשה לדחיית פירוק השותפות ליום 
 . להעביר בקשה לאישור הוועדה במועדהיצרן  באחריות, היתר שותפותלבאשר 

 
 

 בעקבות פטירת יצרן להעברת מכסה ות בקש .22
 

עמידת בתאנים , לאחר הצגת המסמכים הנדרשים, כמבוקשות הועברו המכס – החלטה
לתקנות  30בהתאם לתקנה ו 6222 -א "התשע, לחוק תכנון משק החלב( ג)7הקבועים בסעיף 

חלק מהמכסות נרשמו באופן זמני ) 6220 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 
 (.עד להצגת אישור זכויות במשק


